Det här är Vi.

Välkommen till Vindeln!
Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade
människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling.
Vindeln har under lång tid haft en stark entreprenörsanda. En företagartradition som
gör att det finns många företag i förhållande till invånarantalet. Ortens världsledande
företag fungerar som inspirationskälla för nya aktörer att etablera sig här. Tillsammans
driver vi utvecklingen framåt både i företagen och i kommunen.
En av våra främsta tillgångar är vår vackra natur, som erbjuder en uppsjö av
friluftsaktiviteter, året om. Ett liv i Vindeln ger tid för en aktiv och stimulerande fritid.
I Vindeln finns också ett engagerat föreningsliv som omfattar allt från idrott och
friluftsliv till kultur. Bredden gör att de flesta hittar något som passar.

Det här är Vi.
Kanske är det något i den klara luften, kanske i dricksvattnet, kanske är det helt
enkelt bara en inspirerande och gynnsam plats att utvecklas på. Välkommen att dela
allt med oss!
Vi erbjuder en bred arbetsmarknad med goda pendlingsmöjligheter, en trygg miljö för barn och
unga och ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Vi satsar på en trivsam vardag för invånare i alla
åldrar. Med närhet till det mesta blir det lättare att balansera fritid och arbetsliv. Vacker natur
med rogivande skogar och levande vattendrag finner du runt hörnet. Samtidigt är stadens puls
inte långt borta.
Vi vill att alla barn ska ha tillgång till bra förskolor och högkvalitativ skolgång. Här finns gott om
valmöjligheter, med både privata och kommunala alternativ.
Vi har ett brett utbud av boendealternativ i såväl centralorten som i de större byarna på
landsbygden. I tätorterna finns både lägenheter och villor. Oavsett om du söker en lättskött
lägenhet eller en gård på landet hittar du något för dig.

Känn dig varmt välkommen!

Häradsvägen 111 Vindeln
0933-105 44

Har du hittat allt du behöver i Vindeln ännu?
Ett viktigt val är valet av butik. Vi har en välsorterad butik med kvalitetsvaror till bra priser. Hos oss hittar du en stor
blomavdelning, frukt och grönt från både när och fjärran, färskvaror till både vardag och fest. Goda mackor och våra
berömda smörgåstårtor hittar du också här.
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I vår förbutik finns både ATG och Svenska Spel samt paketservice via DHL och Schenker.
Vi kan göra allt för att du ska trivas hos oss. Är det något som du saknar eller undrar över, säg bara till. Vi är här för dig!
Varmt välkommen önskar Martin med personal

VINDELN

Självklart val för
familjen Andersson
Efter några år i Umeå fick Tommy
Andersson en tjänst i Vindeln, vid Sveriges
Lantbruksuniversitet. Redan då började han
och Malin söka efter hus.
– Vi är glada att vi valde att flytta hit, säger Malin
Andersson.
Det som lockade mest var närheten till naturen, en
natur som det investeras i och som värnas om av
kommuninvånarna samt den kollektiva viljan och
entreprenörskapet som finns i Vindelns kommun.
– Vindeln kändes direkt som en självklar plats att
bo på, säger Malin.
Pendlandet från Umeå pågick under ett års
tid innan också Malin fick en anställning, som
nämndsadministratör vid Vindelns kommun.
– Det är ett roligt och utmanande arbete, som hela
tiden påverkas av aktuella frågor som rör barn och
utbildning inom kommunen. Även i mitt yrke är det
tydligt att kommuninvånarna är djupt engagerade i
aktuella politiska frågor som rör bygden.

Värme och kärlek

Paret och deras två barn bor i Kvarnbrånet, drygt
två mil från Vindelns tätort.
– Det är fantastiskt att bo här, och vi fick ett fint
välkomnande av människorna i byn och grannbyn!
Här finns en värme och kärlek till bygden som jag
sällan skådat; traditioner, hjälpsamhet och glädje
som jag inte skulle byta mot något! säger Malin.
– Våra döttrar kommer att växa upp i en trygg
miljö, nära förskola och skola, med ett stort utbud
av fritidsaktiviteter att välja på.

Stort och nära utbud

Vindeln erbjuder det mesta man kan behöva,
många gånger bara ett stenkast från centrum.
Malin uppskattar också att kommunen jobbar i
nära samarbete med näringsliv och föreningar för
att kunna erbjuda lättillgänglig information om
bland annat aktiviteter och utflyktsmål som finns i
kommunen.
– Enkelheten möjliggör ett trivsamt liv på landet.

Världsledande på teknik
Designelement
{XXX}

Med hjärtat i Vindeln
Kunder runt om i världen
väljer Indexator varje dag.
Hos oss finns en stor
bredd av yrken och vi
behöver din kompetens.
Välj Indexator du också!
indexator.com

”Här finns ett enormt kunnande”
Rototilt är ett världsledande företag med hjärtat i norra Sverige och hela
världen som målgrupp. Anders Jonsson är företagets vd och en genuin
vindelnbo.

Kan du berätta lite kort om Rototilt och din roll?
– För det första är vi ett familjeföretag. Det viktigaste i min roll är att omge sig med
en bra organisation, allt för att kunna driva utvecklingen framåt. Vi satsar på en
internationell marknad med navet i Vindeln, det är här de strategiska besluten tas
och vi måste göra detta rätt.

Ni har beslutat att hjärtat i tillverkningen ska fortsätta vara i Vindeln. Vad
ligger bakom det beslutet?
– Man måste inse att vår historia finns med utgångspunkt här i Vindeln. Vi bor
här och här finns ett enormt kunnande om tillverkningsprocessen och det är
här produkten och vår kompetens har byggts upp under många år. Därför är det
naturligt att vi fortsätter tillväxten här, vi tror på framtiden och på Vindeln.

Vad finns i framtidsplanerna?
– Vi har en tillväxtstrategi med sikte
på en internationell marknad.
Kompetensförsörjningsbehovet är en av våra
stora utmaningar inför framtiden. Det behövs
tekniker på olika nivåer men inte endast det.
Jag tror att vi i dag är närmare ett 50-tal olika
yrkeskategorier i företaget, så det är en stor
bredd av förmågor som behövs för att vi ska
kunna utvecklas och möta en tuff konkurrens.
Så det känns som att vi har ett ständigt
rekryteringsbehov.

Vad är det bästa med Vindeln?
– Det mesta finns i Vindeln. Ju
mer jag reser i världen, desto mer
uppskattar jag att bo i Vindeln.
Närheten. Att kunna gå till
allt. Det är liksom en skattefri
förmån att kunna gå till
och från jobbet varje dag.
Här finns också många
möjligheter, framförallt
om man gillar friluftsliv,
sommar som vinter.

Vi tror på framtiden. Vi växer. Vi behöver dig.
Rototilt hjälper byggentreprenörer världen över att öka sin effektivitet, säkerhet och lönsamhet. Vi gör det
genom att utveckla innovativ teknik för tiltrotatorer, maskinfästen och redskap. Vi har vårt huvudkontor i
Vindeln med dotterbolag i Europa och Nordamerika. Världen är vårt arbetsfält.
Och vi har plats för fler – läs mer på career.rototilt.com

Natur
Vindelälven rinner orörd, kraftfull och mytomspunnen
genom vår kommun. Upplev den på nära håll från
stranden eller virvla med själv i en forsränningsbåt.
Isälvsleden är 60 kilometer lång och passerar genom ett
dramatiskt landskap format av inlandsisen. Vandra eller
cykla längs de höga åsarna genom gammal tallskog.

Mat & kultur
Granö Beckasin: Efter en gastronomisk
höjdpunkt kan du övernatta i ett fågelnäste.
Mårdseleforsarna: Njut av högklassig mat hos
Wild River vid Vindelälvens forsande brus.
Konst i Kvarn: Uttryck och intryck. Möten
mellan naturen och den mänskliga handen.

Aktiviteter
På vintern kan du åka skidor utför och på längden,
köra skoter längs vackra leder, eller susa fram efter ett
hundspann. Sommarhalvårets vackra natur lockar till
en aktiv fritid med forsränning, jakt, fiske och många
andra friluftsaktiviteter.

Föreningsliv
Vår ridklubb har rönt internationella framgångar.
Vindelns fritidscentrum har utrymme för många
sporter, och du kan testa ditt bollsinne som medlem
i Granöbygdens golfklubb. I Vindeln finns ett
engagerat föreningsliv som omfattar allt från idrott
och friluftsliv till ett brett kulturliv.

visitvindeln.se

Med hjärtat i
Tegsnäset och Vindeln
Tegsnäs Group är en växande koncern med både Sverige
och världen som marknadsområde. Basen finns i
Vindelns kommun och vårt stolta ursprung sträcker sig
mer än 110 år tillbaka.
Idag är vi verksamma inom flera affärsområden:
träprodukter för industrier, specialemballage, byggvaror,
Tegsnässkidan och vårt senaste tillskott inom lager och
logistik: Tegsnäs Logistics.
Vi behöver framtidens medarbetare. Är du en av dem?
Läs mer om oss på tegsnas.se

Jobb som skapar värde
Visste du att vi har några av Sveriges viktigaste jobb? Alla som jobbar inom välfärden gör värdefulla
insatser varje dag, oavsett vilket område det handlar om. Kanske förknippas vi ofta med arbete inom
vård, omsorg och skola, men vi har en stor bredd av yrken inom flera branscher. Något du kan vara
säker på, oavsett var hos oss du jobbar, är att du skapar värde för människor i din omgivning varje dag.

En mångfald av yrken

Vad associerar du med kommunalt arbete? Kanske
tänker du på skolan du gick i som barn eller på
hemtjänsten som besöker en pappa eller mormor?
Kommunens största verksamheter är äldreomsorg,
barnomsorg och utbildning, men här finns en
mångfald av yrken som öppnar möjligheter för olika
karriärval.
Kanske är du intresserad av IT, ekonomi, HR,
administration eller ledarskap? Eller kanske har
du siktet inställt på en tjänst som miljöinspektör,
socialsekreterare eller kock? Oavsett yrke har du
en viktig funktion och tillsammans finns vi alla till
för en och samma sak – att leverera bästa möjliga
medborgarservice.

Mål: hälsofrämjande arbetsplatser

I vår organisation fokuserar vi på det friska, i stället
för det sjuka. Vi vill göra mer av sådana saker
som leder till att människor trivs och mår bra på
våra arbetsplatser. Därför har vi valt att arbeta
med friskfaktorer. Det handlar till exempel om ett
närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap,
om delaktighet och påverkansmöjligheter och om
kompetensutveckling under hela arbetslivet.

Maxa kompetensen

Vårt mål är att alla ska få göra det de är bäst på.
Därför jobbar vi med strategier för att nyttja
kompetensen hos varje medarbetare på bästa sätt.
Vi tror att det kan bidra till ett hållbart och
stimulerande arbetsliv.

Ett brett utbud av
hyresrätter

VindelnBostäder
0933-140 32 • vibo@vindeln.se • www.vindeln.se/vibo

922 81 Vindeln
Tel: 0933-140 00
www.vindeln.se
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Tryggt, snyggt
och hållbart

Vi på NCC hjälper både företag,
föreningar och privatpersoner
med hållbara, snygga och väl
fungerande ytor. Vi är etablerade
lokalt och är därmed aldrig
långt borta. Kontakta oss för
kostnadsförslag. Vi ses!
simon.lundberg@ncc.se
070-574 55 58

En hållbar
partner
i det långa
loppet!
BYGMA VINDELN
Ordenshusvägen 17 Tel: 0933-39780

ncc.se/asfalt

Vedea har lång erfarenhet, brett nätverk samt stark
lokal förankring i Umeåregionen.
Genomför din chefsrekrytering
med Vedea AB
För mer information besök www.vedea.se
eller kontakta rekryteringskonsult
Åsa Holmström direkt via
090-20 66 510 | info@vedea.se

Vi skapar, bygger och installerar smarta,
hållbara och energieffektiva tekniska lösningar
för industrier, fastigheter och nätägare
med omtanke om både våra kunder
och vår gemensamma miljö
TEKNISKA LÖSNINGAR І KONSULT І SAMORDNING І INSTALLATION

• 19333 • www.jssverige.se

EL І STYR І SÄKERHET І ELKRAFT І VVS

